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 1.12.21מיום  38/21פרוטוקול וועדת רכש 

  : מקרב חברי הוועדה נוכחים

  . מנכ"ל המועצה -ענת מור 

  . גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 סיכום הדברים

 הערותיה והנחיותיה : 1.12.21להלן ריכוז החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

ראני  1
 זיתאווי

 -חנייה -תשריט חלוקה 3,510
 היפודרום כפר יחזקאל

שירותים 
 מקצועיים

1733400750 

וועדה 
 מקומית

 אושר

תכנון תשתיות  -מולדת 60,547 פלגי מים 2
 ניקוז -במרכז היישוב

 תכנון
2020102750 

וועדה 
 מקומית

 אושר

יאסין בכר  3
 עומר

תכנון תשתיות  -מולדת 52,650
 מדידה -במרכז היישוב

 תכנון
2020102750 

וועדה 
 מקומית

 אושר

תכנון תשתיות  -מולדת 57,330 דוד אלחנתי 4
 נוף -במרכז היישוב

 תכנון
2020102750 

וועדה 
 מקומית

 אושר

מגדלי  5
 הגלבוע

הכנת תכנית הריסה וליווי  7,000
למבנה בי"ס יסודי טייבה 

 העמק

תשתיות היקפיות 
 בי"ס טייבה
2023632750 

 אושר מהנדס

הראשון  6
 בשיפוץ

 -שיפוץ מתנ"ס מוקיבלה 45,000
 השלמת עבודות

בניית מועדון נער 
 מוקיבלה

2020052750 

חברה 
 כלכלית

 אושר

שיפוץ בית העם במושב  16,263 זועבי ג'מאל 7
 דבורה

שיפוץ בית עם 
 דבורה

2019832750 

חברה 
 כלכלית

 אושר

גדר הפרדה בי"ס יסודי  11,232 מתכת ג'וזף 8
 מוקיבלה

הקמת בי"ס 
 יסודי מוקיבלה

2021472750 

חברה 
 כלכלית

 אושר

סדנה טיפולית לנערות  5,000 לנה טמוס 9
 תכשיטנות ויצירה

 יתד סל גמיש
1847155780 

 אושר רווחה

פעילות בטיול גיבוש סייעות  8,800 משחקי חן 10
 גנים

 השתלמויות גנים
1812200870 

 אושר חינוך

 אישור וועדת הרכש הינו אישור הצעה זוכה ואין בו כדי לחייב מימוש בהוצאת דרישה/ הזמנה/ הסכם. -
 הנפקת דרישה/ הזמנה/ חתימה על הסכם מחייבת, כתנאי סף,  קיומה של יתרה תקציבית מתאימה. -

 אישור הוועדה להוצאה מתב"ר ישריין מיידית את ההוצאה בתב"ר. -
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שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

המטבח של  11
 נורה

ארוחה בטיול גיבוש סייעות  7,200
 גנים

 השתלמויות גנים
1812200870 

 אושר חינוך

תקשוב בי"ס יסודי טייבה  35,100 יורו סוניק 12
 העמק

 אושר חינוך ניהול עצמי

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

אורי פיין  13
וידידיה 

 זומר

תכנית למניעת נשירה  24,000
 והשתלבות

 מניעת נשירה
1813221780 

 אושר חינוך

בית  14
 המוסיקה

הוצ' פעילות  שיעורי מוסיקה לוותיקים 18,000
 חינוך

1813220780 

 אושר חינוך

א.פ.  15
 ציפויים

עבודות איטום גגות ותעלות  6,552
 בית ציזלינג

 תכנית אירועים
1822100781 

 אושר תרבות

 SMSמערכת הודעות  14,625 סלקט 16
 למועצה

 ארגוניות
1613000580 

 אושר מינהל כללי

א.י. כתר  17
 אלקטריק

ליטר לגני  435מקרר  2,562.3
 צורךלפי  -הילדים

 תפעול גנ"י
1812200870 

 אושר רכש 

 

 

 שאול, מנהלת יח' רכש, לוגיסטיקה וביטוח.-רשמה : אלונה סדן

 תיוק למגישים.. נוכחיםל:  העתקים
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